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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 20/2016 konané dne 27. 7. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Ing. Petr Ondrášek – člen rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož, Bc. Jan Vlček 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:21 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro RD č. p. 
1992, Kuřim“ 

2 Zahájení zadávacího řízení „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 

3 Městská sportovní hala v Kuřimi – návrh členů a náhradníků hodnotící komise 

4 Zápis komise stavební ze dne 18. 7. 2016 

5 Nájemní smlouva - stálá expozice 

6 Smlouva o umístění reklamní plochy – ELPRUM s.r.o. 

7 Kateřina Juranová, Kuřim – nájemní smlouva 

8 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

9 Zrušení usnesení RM č. 317/2016 

10 Návrh složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Legionářská I, 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - (projektová příprava) 

11 Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
č.035557/16/OSV 

12 Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova – stavební práce 

13 Různé 

 
 
 

1. RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní 
přípojka pro RD č. p. 1992, Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Ing. Aleš Novotný, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jako investor stavby „STL plynovodní přípojka pro 
RD č. p. 1992, Kuřim“ zaslal městu Kuřim k podpisu smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž 
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předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou plynovodní přípojky k RD č. p. 1992 
postavenému na pozemku parc. č. 2442/3 v k. ú. Kuřim na ul. Na Vyhlídce - vizte př. A. 
 
Část plynovodní přípojky je uložena v pozemcích parc. č. 2455/1 a 2455/4 v k. ú. Kuřim, které jsou ve 
vlastnictví města Kuřimi. Podmínkou předání plynovodní přípojky společnosti RWE GasNet, s.r.o. je 
zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2455/1 a 2455/4 v k. ú. Kuřim. Za účelem zřízení 
věcného břemene byl vyhotovený GP č. 3343-152/2016 ze dne 4. 5. 2016 - vizte př. B. 
 
OI a OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností RWE GasNet, 
s.r.o. jako oprávněného z věcného břemene a městem Kuřim jako povinného z věcného břemene na 
pozemcích parc. č. 2455/1 a 2455/4 v k. ú. Kuřim dle GP č. 3343-152/2016 v délce 6,31 m - vizte 
příloha B. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč 
bez DPH. Výše úplaty je v souladu s usn. RM č. 262/2016 ze dne 14. 6. 2016. Náklady na zřízení 
věcného břemene ponese investor - Ing. Novotný. 
262/2016: 
Rada města schvaluje výši úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti), spočívajícího v uložení 
a provozování plynovodního vedení v pozemku města Kuřimi v částce 250 Kč za každý započatý 
běžný metr vedení minimálně však 2.000 Kč. 
 
Smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 346/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 3343-152/2016 na pozemcích parc. č. 2455/1 a 2455/4 v k. ú. 
Kuřim. Náklady na zřízení věcného břemene ponese investor stavby - Ing. Aleš 
Novotný, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

2. Zahájení zadávacího řízení „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:   „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-002 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci a to v režimu významné podlimitní veřejné 
zakázky. Odůvodnění významné veřejné zakázky, které je podmínkou pro zahájení bylo schváleno na 
jednání zastupitelstva dne 28. 6. 2016 usnesením č. 1088/2016. Zajišťujícím odborem pro tuto akci je 
odbor Investiční, odpovědná osoba Ing. Havlová. Administraci VŘ provádí společnost RTS, a.s.. Tato 
společnost sestavila zadávací dokumentaci, kterou OI průběžně připomínkovalo. OI doporučuje radě 
města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo. 
 
Přílohy: A - zadávací dokumentace 

B - návrh SoD 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – řešil zvýšení stropu sportovní haly s projektanty a zástupci odboru stavebního. Toto 
lze udělat jako změnu stavby před dokončení ve sloučeném řízení a také to může být velmi rychlá 
záležitost. Jsou krátké lhůty. Bude potřeba stanovisko především hasičů a hygieny. 
D. Holman – počkejme. Také provozní náklady jsou důležité. 
D. Sukalovský – z hlediska projekčního to lze zvládnout za měsíc. Je to hlavně věc statiky. Podle 
jejich názoru by se to nemuselo dotknout procesu stavby. Na základních pracích by se nic neměnilo. 
P. Ondrášek – pokud by to nemělo dopady na harmonogram, tak souhlasí. 
D. Sukalovský – lze říct, že by se mohl termín dokončení stavby posunout o měsíc. 
D. Holman – lze vyjádřit vůli rady a předložit ji do zastupitelstva. Ale on sám souhlasit nebude. 
P. Ondrášek – do zastupitelstva v září bude předložen materiál? 
D. Sukalovský – zastupitelstvo schválilo parametry haly, tak by to do zasedání zastupitelstva 
předložil, i když si toto zastupitelstvo nevyhradilo. 
P. Ondrášek – souhlasí, jen doporučuje počkat, jaká stavební firma pro realizaci vyjde z výběrového 
řízení a za jakou nabídkovou cenu. 
D. Holman – taky by počkal. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:31 hod. S. Bartoš- vedoucí odboru investičního. 
 
 
S. Bartoš – upravit projekt, zejména statiku, by neměl být problém. 
D. Holman – může se dát pokyn projektantům, aby se nachystali, a potom se to může zastavit, když 
nebude vůle zastupitelstva. 
S. Bartoš – změní se plášť, statika a osvětlení. 
D. Sukalovský – osvětlení, tak jak je teď, tak nevyhovuje vyšší kvalitě případných pořizovaných 
televizních záznamů. 
P. Ondrášek – myslí si, že do zastupitelstva to půjde příliš brzy, pokud nebudeme znát náklady. 
D. Sukalovský – v té době už ano. 
P. Ondrášek – co termíny ve výzvě? 
D. Holman – jsou v pořádku podle zákona. 
 
Přijaté usnesení: 347/2016 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení významné podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem „Městská sportovní hala v Kuřimi“, 
a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

3. Městská sportovní hala v Kuřimi – návrh členů a náhradníků 
hodnotící komise 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
V souvislosti s významnou podlimitní veřejnou zakázkou Městská sportovní hala v Kuřimi OI 
doporučuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci 
komise pro otevírání obálek s nabídkami, v následujícím složení. 
 
Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. PaedDr. David Holman 1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Petr Ondrášek     2. Ing. Lubomír Stříž 
3. Bc. Jan Vlček      3. Mgr. Ladislav Ambrož 
4. David Břenek      4. Ing. Jan Sojka 
5. Ing. Miluše Macková     5. Vladislav Zejda 
6. Stanislav Bartoš      6. Ing. Renata Havlová 
7. Ing. Dagmar Ševčíková      7. Silvie Peřinová 
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Diskuse: 
D. Holman – navrhuje změnu – Ing. Havlová bude členem komise místo Ing. Ševčíkové. Ta bude 
náhradníkem. 
D. Sukalovský – chce být také členem komise. Jako jeho náhradník bude Ing. Mgr. Vlastimil Burkart. 
D. Holman – náhradník za něj bude Ivo Peřina. 
 
Přijaté usnesení: 348/2016 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se změnami. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

4. Zápis komise stavební ze dne 18. 7. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 18. 7. 2016 proběhlo jednání komise stavební. Na programu bylo projednání žádostí fyzických 
a právnických osob: 
 

1. Půdní vestavba, Jungmannova 874, Kuřim 
2. RD na ul. Rychlonožkova na pozemku parc. č. 2642/834 v k. ú. Kuřim 
3. Novostavba polyfunkčního objektu pro bydlení a služby, p. č. 2614/1, 2614/4, 2614/5, 2614/6 

vše v k. ú. Kuřim 
4. Zřízení plochy na parkovací stání na ul. Tyršova u č. p. 198 v Kuřimi  
5. Výcvikové centrum pro psy 2944, 2945/1, 2945/2, 2947/2, 2949/2 vše v k. ú. Kuřim 
6. Oplocení pozemků u RD, parc. č. 4487/36, 4487/37 v k. ú. Kuřim 
7. Oplocení pozemků parc. č. 2949/1 a 2947/1 v k. ú. Kuřim 
8. RD na pozemcích parc. č. 270/1 a 270/5 vše v k. ú. Kuřim 
9. Doplnění podkladů k akci „Mobilní přístřešek pro koně, sedlárna a zpevnění plochy přístupu 

na pozemek parc. č. 2918/26 v k. ú. Kuřim 
10. VIII. etapa výstavby v lokalitě „Díky za sv. Jánem - změna 
11. Různé: a) rekreační objekt na pozemku parc. č. 2674/1 v k. ú. Kuřim 

b) rekreační objekt na pozemku parc. č. 2675/5 v k. ú. Kuřim 
 
Přílohy: A - zápis komise stavební 

B - příloha k bodu č. 10 KS 
C - docházka od 1. 1. do 18. 7. 

 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 3 – nesouhlasí s realizací bodu č. 3: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí 
PRO: 3. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
D. Sukalovský – do místa bude zavlečena doprava. Žádá vyvolat s žadatelem jednání a pozvat 
žadatele na další jednání rady města. 
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Na jednání se dostavila v 14:55 hod. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
D. Holman – nesouhlasíme s dodatečným schválením. 
J. Viktorinová – na pozemku vázne břemeno chůze a jízdy pro město Kuřim. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 8 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 9 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
D. Holman – komise chce, aby po vynětí ze ZPF nedošlo k výstavbě nechtěného objektu. Rada města 
žádá komisi, aby se tato vyjádřila, ve kterém místě by chtěli zpřísnit regulativy, tzn. definovat území 
a rozsah. 
 
Bod č. 10 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
J. Viktorinová – než začne p. Kučerovský stavět, potom by se měly vyjasnit majetkoprávní vztahy 
mezi ním a městem. 
S. Bartoš – téměř vždy je p. Kučerovský účastníkem řízení. 
D. Holman – žádá OMP, aby připravil seznam nevypořádaných věcí s p. Kučerovským. 
 
Bod č. 11 – souhlasí s podmínkami dle zápisu komise. 
PRO: 3. 
 
Bod č. 12 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Přijaté usnesení: 349/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 18. 7. 

2016 v bodech 4, 5, 6, 8, 9, 10 a schvaluje body 1, 2, 7, 11, 12. RM nesouhlasí 
s realizací polyfunkčního domu dle bodu 3 zápisu. RM ukládá komisi stavební 
upřesnit území, pro která komise doporučuje zpřísnit platné regulativy na orné 
půdě. RM neschvaluje dodatečnou žádost oplocení pozemku u RD dle bodu 6 
zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
D. Holman – žádá o jasná stanoviska k projednávaným bodům komise (vizte bod 9 komise stavební 
ze dne 18. 7. 2016 - stanovisko není úplné). 
 
 
 

5. Nájemní smlouva - stálá expozice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Radě města je předkládána nájemní smlouva na prostory v kuřimském zámku pro zřízení stálé 
expozice. Jde o prostory bývalé galerie Ad Astra. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 2016 
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Přijaté usnesení: 350/2016 - RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se Střední odbornou 
školou a Středním odborným učilištěm Kuřim, s.r.o., IČ 47917865, se sídlem 
Křížkovského 48, Kuřim, na prostory bývalé galerie Ad Astra za účelem zřízení 
stálé expozice v Kuřimi, za cenu 21.000 Kč vč. DPH a služeb/měsíc. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

6. Smlouva o umístění reklamní plochy – ELPRUM s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Za společnost ELPRUM s.r.o. podal pan Martin Trubák žádost o umístění 2 ks reklamní plochy na 
silničním zábradlí na nám. 1. května v Kuřimi v  rozsahu 1 pole. Reklamní plochu žádá umístit 
v termínu od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017. 
 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za umístění reklamy na silničním zábradlí ve 
výši 400 Kč/1 pole. Celková cena za umístění činí 11.616 Kč s DPH. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
D. Holman – umístit reklamu tak, aby tato nebránila výhledu (bezpečnost chodců). 
 
Přijaté usnesení: 351/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí na nám. 1. května v Kuřimi se společností ELPRUM s.r.o., se sídlem 
Smetanova 24, 679 61 Letovice, IČ 26309947. Reklamní tabule v počtu 2 ks 
v rozsahu 1 pole bude umístěna od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017 za cenu 11.616 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

7. Kateřina Juranová, Kuřim – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 20. 7. 2016 proběhlo výběrové řízení (dle pořadníku č. 37) na obsazení bytové jednotky 
č. 947/23, 1+kk, umístěné ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, který je 
součástí pozemku parc. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
K výběrovému řízení byli pozváni tři uchazeči, a to manž. Rastislav a Petra Slatkovských, paní 
Kateřina Juranová a paní Jana Musílková. Za paní Musílkovou se na základě plné moci zúčastnila její 
matka, paní Dagmar Sedláková. K dohodě zúčastněných nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková 
metoda“. Vítězem se stala paní Kateřina Juranová s nabídnutou částkou ve výši xxxxxx Kč, která byla 
složena na pokladně města dne 25. 7. 2016. Paní Juranová se chce přestěhovat k 1. 8. 2016. 
 
Přijaté usnesení: 352/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Kateřinou Juranovou, 

trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem bytu č. 947/23 
umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947, který je součástí 
pozemku parc. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 
31. 7. 2017 za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
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8. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 1 v domě č. p. 1467 ul. Hojerova v Kuřimi. 
Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá nachystat pověření OMP ke schvalování dalších členů BD Sv. Ján. 
 
Přijaté usnesení: 353/2016 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu členských práv 

a povinností v bytovém družstvu“ mezi paní Petrou Kolaciovou, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a manž. Lenkou a Petrem Věčorkovými, oba trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a schvaluje budoucí pronájem bytové 
jednotky č. 1467/1 členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 - manž. Lence a Petru 
Věčorkovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

9. Zrušení usnesení RM č. 317/2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Vzhledem k tomu, že Rada města Kuřimi dne 21. 7. 2016 schválila investiční záměr, výzvu a smlouvu 
o dílo pro zahájení projekční přípravy s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu“ a v rámci této akce je zahrnuta i původně plánovaná dílčí oprava, je nyní 
třeba zrušit usnesení, kterým byla tato dílčí oprava samostatně schválena. 
 
Přijaté usnesení: 354/2016 - RM ruší usnesení č. 317/2016 ze dne 13. 7. 2016 ve věci zahájení 

zadávacího řízení zhotovení zakázky malého rozsahu „Kuřim, ul. Legionářská - 
oprava jednotné kanalizace“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

10. Návrh složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Kuřim, 
ul. Legionářská I, rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - 
(projektová příprava) 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Dne 21. 7. 2016 schválila Rada města Kuřimi usnesením č. 345/2016 zahájení zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění 
stavby veřejné zakázky města Kuřimi "Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" 
včetně složení členů a náhradníků hodnoticí komise. 
 
Místostarosta města navrhuje z důvodu čerpání dovolených a doplnění zástupce opozice nové složení 
komise takto: 
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Návrh na složení hodnotící komise: 
 
Návrh členů hodnoticí komise:   Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman    1. Mgr. Alena Zimmermannová 
2. Mgr. Ing. Drago Sukalovský    2. Stanislav Bartoš 
3. Ing. Jaromír Peška     3. Ing. Libor Krejčík 
4. Mgr. Barbora Maršálková    4. Mgr. Karina Kiesslingová 
5. Vladislav Zejda     5. Ing. Miloš Kotek 
6. Silvie Peřinová     6. Mgr. Ladislav Ambrož 
 
Zasedání hodnotící komise se uskuteční dne 2. srpna v 9:00 hod. v budově MěÚ Kuřim, 3. patro, 
zasedací místnost č. 402. 
 
Usnesení RM č. 345/2016 ze dne 21. 7. 2016 bude tedy zrušeno pouze v části složení hodnoticí 
komise. 
 
Přijaté usnesení: 355/2016 - RM ruší usnesení č. 345/2016 ze dne 21. 7. 2016 v části složení 

hodnoticí komise a schvaluje složení hodnoticí komise pro veřejnou zakázku 
„Kuřim, ul. Legionářská I, rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - (projektová 
příprava) ve složení dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

11. Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na 
poskytování sociálních služeb č.035557/16/OSV 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb pro rok 2016. Jedná se 
o dofinancování pečovatelské služby. Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského 
kraje v souladu s ustanovením § 37 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
na 27. zasedání konaném dne 23. 6. 2016 usnesením č. 2733/16Z27. 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, s názvem Pečovatelská služba, dům 
s pečovatelskou službou, ID 6989675 ve výši 406.200 Kč. 
Finanční podpora bude vyplacena na účet zřizovatele tj. města Kuřim. Zřizovatel poskytne tuto 
finanční podporu příjemci dotace tj. Centrum sociálních služeb Kuřim. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 356/2016 - RM souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí finanční 

podpory na poskytování sociálních služeb č. 035557/16/OSV pro Centrum 
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim na poskytování pečovatelské 
služby pro rok 2016 ve výši 406.200 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

12. Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova – stavební práce 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
OI doporučuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu dle článku 8 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele pro veřejnou 
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zakázku malého rozsahu „Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova - stavební práce“ a uzavřít 
smlouvu o dílo se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou. 
Ve výběrovém řízení na tuto zakázku nebyla podána žádná nabídka, proto bylo toto zadávací řízení 
usnesením RM č.323/2016 zrušeno. Vzhledem k této situaci a potřebě tyto práce z podstatné části 
v průběhu letních prázdnin jsme oslovili několik dalších firem. Společnost PKS stavby a.s., která na 
základě výběrového řízení nyní realizuje zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových 
výukových kapacit - novostavba - 2. etapa: novostavba v současné době v areálu ZŠ Jungmannova 
staví a je schopna zajistit potřebné kapacity. Její cenová nabídka je nižší než cena předpokládaná. 
Cena nabídky PKS stavby a.s. je 467.271 Kč vč. DPH, zakázka bude zadána na smlouvu o dílo. 
Akce bude hrazena z ORG 1334 000 000. 
 
Předmětem díla je provedení stavebních prací souvisejících se sanací vlhkého zdiva. 
 
Práce z vnitřní strany 

- otlučení zavlhlých a degradovaných omítek včetně keramických obkladů v rozsahu návrhu 
sanačních omítek, 

- při otlučení omítek bude ponechán sokl z litého teraca, 
- dodatečná izolace zdiva - vodorovná izolace bude řešena metodou nízkotlaké injektáže na 

silikonové bázi ve dvou řadách nad sebou (není předmětem této výzvy), 
- demontáž otopných těles a po provedení omítek jejich zpětná montáž včetně přetěsnění, 

následně bude provedeno doplnění vody do topného systému a odvzdušnění, 
- aplikace nové sanační omítky - dodržení sanačního souvrství dle PD. 

Práce z vnější strany 
- vytvoření konstrukce anglického dvorku z vnější strany, odvodnění přilehlého terénu, 
- pod opěrnou stěnu anglického dvorku bude proveden betonový monolitický základový pas, na 

který bude postavena opěrná zídka z betonových vylívaných tvarovek, 
- dno anglického dvorku je navrženo ze zámkové dlažby 200x100x60 na hutněné štěrkové 

vrstvě, 
- proti pádu do anglického dvorku bude osazena konstrukce pororoštu do obvodového rámu, 
- zateplení základů bude navazovat na stávající zateplení obvodové stěny, 
- dílčí oprava na dešťové kanalizaci. 

 
Přílohy: A - rozpočet 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – smlouvy a objednávky bude řešit základní škola. 
 
Přijaté usnesení: 357/2016 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM zadání zakázky malého rozsahu na realizaci provedení stavebních 
prací souvisejících se sanací vlhkého zdiva na akci „Sanace vlhkého zdiva 
ZŠ Jungmannova - stavební práce“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, 
IČ 46980059 za cenu 467.271 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

13. Různé 
 
D. Holman – žádá vedoucí OMP, aby se spojila s p. Rauchenauerem, protože stále zabírá naše 
pozemky. 
J. Viktorinová – bude s ním jednat. 
 
D. Holman – střelnice – odevzdali projekt a jsou připomínky. Pokud bychom do toho investovali, 
musíme nastavit jiná pravidla provozování, tzn. ze zisku se budou hradit další investice. 
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J. Viktorinová – ptá se, zda bude vůle ještě tento rok vytápět kulturní dům? 
S. Bartoš – objekt by se měl temperovat. 
J. Viktorinová – počkala by do konce října, třeba už budeme vědět, jestli budeme mít dotaci 
a vybereme zhotovitele. 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:40 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 27. 7. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro RD č. p. 

1992, Kuřim“ 
 1A - situace 
 1B - geometrický plán 
 1C - smlouva 
2 Zahájení zadávacího řízení „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
 2A - zadávací dokumentace 
 2B - návrh SoD 
3 Městská sportovní hala v Kuřimi – návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
4 Zápis komise stavební ze dne 18. 7. 2016 
 4A - zápis komise stavební 18. 7. 2016 
 4B - příloha k bodu č. 10 KS dne 18. 7. 2016 
 4C - docházka od 1. 1. do 18. 7. 2016 
5 Nájemní smlouva - stálá expozice 
 5A - nájemní smlouva 
6 Smlouva o umístění reklamní plochy – ELPRUM s.r.o. 
 6A – smlouva 
7 Kateřina Juranová, Kuřim – nájemní smlouva 
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8 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
9 Zrušení usnesení RM č. 317/2016 
10 Návrh složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Legionářská I, 

rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - (projektová příprava) 
11 Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 

č.035557/16/OSV 
 11A - dodatek č. 1 
12 Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova – stavební práce 
 12A - rozpočet 
 12B - smlouva o dílo 

 


